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PROGRAMA SEMPRE ACOMPANYATS A GIRONA 
PROGRAMA DE SUPORT A LA GENT GRAN 

Cada vegada són més les persones que arriben a una edat avançada. A Catalunya, les persones de més de 65 anys representen el 17% de la població, i 
en els propers anys, es preveu que aquest percentatge augmenti considerablement 
A Girona, les persones majors de 65 anys representen el 14,23% de la població, i d’aquestes, el 42,92% són més de 80 anys. En el Barri Centre, on estan 
ubicats el barri Vell i el Mercadal, un 17,25% de la població viu sola de les quals, el 29,20% són majors de 65 anys (455 persones) 

 
 •Pal·liar els efectes negatius que la soledat no volguda té sobre la salut de la gent gran mitjançant la intervenció social participativa, integral i transversal 
•Sensibilitzar i fomentar  la participació de la ciutadania, escoles, comerços i veïns 
•Promoció de l’apoderament de la gent gran 
 

El projecte comença a finals de 2013 des  de l’Obra social de La Caixa i la Creu Roja amb col·laboració amb l’Ajuntament de Girona. 
S’ha creat i consolidat una xarxa  d’intervenció comunitària en el Programa “Sempre acompanyats” a través del Grup d’Acció social (GAS) integrat per : 
Agents formals:  l’Ajuntament de Girona (Serveis Socials, SAGGiD, EMPSA, Centre Cívic BarriVell/Mercadal, Policia Municipal), Centres/Administracions 
de la Generalitat de Catalunya (Hospital Trueta, CAP Santa Clara, Hospital sociosanitari Mutuam, ASPCAT, Mossos d’Esquadra) ,entitats socials (Càritas, 
Creu Roja, EspaiCaixa) i l’equip d’intervenció del programa.  
Agents no formals: Parròquia Mercadal i del Carmen, Associació Gent Gran Barri Vell/Mercadal, Cambra de propietat de Girona i Associacions de 
comerciants (Girona centre eix comercial i el Mercat del Lleó), Associacions de veïns. 
El GAS es convoca bimensualment i s’organitza en 3 comissions de treball que són:  
Comissió de Sensibilització: el seu objectiu és sensibilitzar i fer participar a la ciutadania  a través de tallers, xerrades, comunicacions a les xarxes 
socials...Aquestes activitats estan destinades a la ciutadania en general i a la gent gran. Està formada tan per agents informals com formals  
Comissió de Detecció i Activitats: el seu objectiu és valorar els casos detectats . Està integrada per agents formals que tenen acció directe amb  la gent 
gran 
Comissió d’ Acollida el seu objectiu és la intervenció directe  sobre els casos i està formada pel les persones que treballen en el programa sempre 
acompanyats  
Les comissions es  reuneixen mensualment per treballar objectius del programa. 
L’objectiu del GAS és supervisar i validar el treball de les comissions. 
Es va posar a disposició de la  ciutadania  el telèfon gratuït 900 365 222 per a qualsevol sol·licitud d’informació, tant per part de la ciutadania com de les 
persones grans, per demandes de participació en el programa, com per donar suport com a voluntari. 
L’ Agència de Salut Pública participa al GAS i a la comissió de sensibilització. 
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Nombre de persones detectades des d’ octubre 
/novembre de 2015 

75 
 

Nombre usuaris d’alta en el programa 36 

Nombre de casos detectats pendent de valorar per part 
de la comissió acollida  

13 

Nombre d’activitats on  han participat usuaris 17 

Nombre de voluntaris 11 

La intervenció ha permès detectar un elevat nombre de persones  grans i incorporar-les a activitats que ja es realitzen al barri. Només han calgut 
crear 4 activitats específiques que no existien. El treball en comissió ha permès  fer una atenció integral dels casos donat que a la comissió  de  
detecció i activitats hi són tots els agents del barri que tenen acció directe sobre les persones grans 

Entitats que han ofert activitats als usuaris 

Creu Roja 

Espai Caixa 

Càritas 

Programa “Sempre acompanyats” ha creat 4 activitats  

Durant aquest tres anys s’han fet les  accions de sensibilització següents: 

Prevenció i sensibilització a la ciutadania, escoles, comerços i veïns:   
-S’han visitat  les associacions de veïns i  180 comerços del Barri Vell i Mercadal 
a fi de donar a conèixer el programa i promoure la seva participació i detecció de 
les persones grans amb Soledat No Volguda.  
-S’ha realitzat 3 activitats intergeneracionals amb les escoles del barri, 5 punts 
d’informació en fires al carrer i 8 xerrades de difusió  
 

Promoure l’apoderament de la gent gran i ciutadania: 
S’han fet 27 activitats per a la gent gran: xerrades de salut i de seguretat, 
envelliment actiu i saludable, tallers de soledat no volguda i activitats lúdiques 
 


